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 ٢٠١٢ جوالی ٢٠

  

 )فارس(جلوگيری از درگيری ميان کشورھای خليج 

  برگرفته از سازمان مراقب سياست خارجی المان
  

 فرھنگی ُکنراد آدناور که وابسته به حزب دموکرات مسيحی المان می باشد گسترش  بنياد- گزارش ويژه –برلين 

به گونه ای که بنياد .  عرب ترغيب می نمايدۀاروپا را با ديکتاتورھای شبه جزيرۀ ھمکاری ميان المان و اتحادي

يگر اروپائی و سازمان کور اعالم نموده است بخش مربوط به کشورھای خليج در اين بنياد به اتفاق سازمانھای دذم

 (GCC)ھمکاری ميان اتحاديه اروپا و شورای ھمکاری خليج ۀ  عرب پروژه ای را برای توسعۀھای شبه جزير

ھمزمان با آن بنياد کنراد آدناور در جھت بسط نفوذ خويش در رژيم ھای ديکتاتوری خليج می . آغاز نموده است

 عربی ممنوع گشته و در آن را ۀاد در منطقه واقع در امارات متحد کار شعبه اين بنيۀکه ادام کوشد، علی رغم اين

 .بسته اند

بنياد مزبور اعالم نموده است کوشش برای ھمکاری با شورای خليج ، نه تنھا به لحاظ اقتصادی به سود کشورھای 

ضوعات مربوط به بنياد آدناور قصد دارد مو: اين شوراست، بلکه ھمچنين در خدمت امنيت سياسی آنھا نيز می باشد

 شورای ھمکاری یبرخی از اعضا. می باشند، مطرح نمايد» برای منطقه حائز اھميت«سياست تأمين امنيت را که 

 عربی نه تنھا در مبارزه با ايران با غرب ھمسو می ۀ به ويژه قطر، عربستان سعودی و امارات متحد(GCC)خليج 

 اروپا و ۀ و سوريه نيز به متحدين مفيدی برای المان، اتحاديابيباشند بلکه در ھمکاری نظامی خود با شورشيان لي

کشورھای مزبور به نظر کارشناسان برای ساير کشورھای عربی نقش رھبری را بر . تبديل گشته اند(...) مريکا ا

  .عھده گرفته اند

  

  ی خليجئ منطقه ۀپروژ

حضور (...) ھای خليج در کشورھای مزبور ی کشورئ منطقه ۀ با پروژ٢٠٠٩ جونبنياد فرھنگی کنراد آدناور از 

محل استقرار اين بنياد بدواً در ابوظبی بود و با شماری از سازمان ھای دولتی و غير دولتی آنجا . يافته است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 و نيز با دفتر ھمکاری (ECSSR)ھمکاری داشت، از جمله با مرکز فکربافی امارات برای مطالعات ستراتژيک 

ی پروژه ھای مربوط به م خود در ابوظبی به تماۀبنياد مزبور از شعب. ان المان و اماراتھای بازرگانی و صنعتی مي

 امارات مجبور شد به کار ۀاما به دستور وزارت خارج] ١[کشورھای شورای ھمکاری خليج و يمن اشراف داشت 

ورت برخی از شعبات اين به ھمين ص. البته به طور رسمی برای اينکار دليلی ارائه نگشت. خود در آنجا پايان دھد

اين امر بدين خاطر بوده است که آنھا به امور داخلی . بنياد از بسياری از کشورھای ديگر نيز برچيده گشتند

از زمان بسته شدن ]. ٢[آخرين مورد مزبور در کشور مصر اتفاق افتاد. کشورھای ميزبان خود دخالت می کرده اند

. واقع در عمان، پايتخت اردن انجام می گيردۀ  کشورھای خليح از شعبۀبنياد در امارات سازماندھی پروژۀ شعب

  .جوی مکان جديدی برای استقرار خود در خليج فارس می باشد و که بنياد مزبور اعالم نموده است در جست چنان

  

  در مرکز بحران ھای منطقه

 بر اين تحليل استوار است که نفوذ  عربستانۀبنا بر اطالعات بنياد کنراد آدناور کار اين بنياد در شبه جزير

نقش آنھا در صدور «است و اين فقط به خاطر » به لحاظ اقتصادی در حال رشد«کشورھای شورای ھمکاری خليج 

به لحاظ بازرگانی نقش «که آنھا  خاطر اينه بلکه ھمچنين به لحاظ اقتصادی نيز می باشد؛ از جمله ب» انرژی نيست

روابط اقتصادی المان با ديکتاتورھای خليج سالھاست در حال ]. ٣[رفته اند دست گه محوری را در جھان ب

علت آن نيز در غنای منابع کانی و ذخاير مالی آنجاست و .  بيشتر آن نيز می رودۀشکوفائی است و انتظار توسع

بنياد ]. ۴[ند را مورد بھره برداری قرار دھ  آن کشورھا می کوشند به منظور ذخيره برای آينده آنۀدواير حاکم

در «ھمين دليل نيز می کوشد برای موضوعات مربوط به نظام اقتصادی ه طوری که اعالم نموده است به آدناور ب

بنياد مزبور عالوه بر آن می کوشد موضوعات مربوط به سياست . راھيابی کند» ی و جھانیئسطح کشوری، منطقه 

ه را برای اينکار ب» شبکه ای از کارشناسان«طرح نموده و تأمين امنيت را با توجه به اھميت آن برای منطقه م

 بحرانی قرار دارند، مکان مناسبی برای جلوگيری از ۀبرخی از کشورھای خليج که در مرکز منطق. وجود آورد

  ].۵[درگيری ھا می باشند

  

  اسالمگرايان شورشی

 سياست تأمين امنيت آغاز ۀخليح در زمينکه بنياد کنراد آدناور با کشورھای شورای ھمکاری  در واقع نيز ھنگامی

 توافق ٢٠٠٩در سال . به ھمکاری نمود، ارسال جنگ افزارھای المانی به اين کشورھا به اولين اوج خود رسيده بود

علت آن ھم قصد مسلح ]. ۶[ ميليون يورو رسيد ٨٠٠المان با ارسال جنگ افزار به ديکتاتورھای خليج نزديک به 

عالوه بر اين برخی .  خليج عليه ايران بود و دولت المان ھمچنان بدين سياست ادامه می دھدنمودن شورای ھمکاری

از ديکتاتورھای خليج که بنا بر اعالم بنياد کنراد آدناور می توانند به محوری برای پيشگيری از درگيريھا تبديل 

اينکار اکثراً جھت ياری .  به ارسال نيرو به برخی از کشورھای جھان عرب آغاز نمودند٢٠١١سال شوند، در 

 ا،رساندن به سازمان ھای اسالمگرا و غالباً ھم به سازمان ھای سلفی می باشد، از جمله در تونس، مصر، ليبي

  .سوريه و لبنان

که در نتيجه ] ٧[ه ويژه قطر نظامی بوده است  فعاليت ھای برخی از کشورھای شورای ھمکاری خليج بادر ليبي

بسياری از کشورھای شورای ھمکاری ]. ٨[ دارای نفوذ فوق العاده گشته اند اامروزه شبه نظاميان اسالمگرا در ليبي

کارشناسان ھشدار می دھند که کمک آنھا . خليج در حال حاضر به سياست دخالت خود در سوريه ادامه می دھند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 و مبنی بر اطالعات -که به تازگی از جانب دولت المان  چنان. ھمه به اسالمگراھا می باشدھمچنان بيش از 

 ٢٠١٢ جوالی و آغاز ٢٠١١ زمانی ميان پايان دسامبر ۀ اعالم گشته است در فاصل-سازمان اطالعاتی اين کشور

ھای نزديک به القاعده احتمال می رود به سازمان « فقره عمليات تروريستی صورت گرفته است که ٩٠در سوريه 

  ].٩[»يا دستجات جھادی مربوط باشند

  

  اعمال نفوذ در اتحاديه عرب

در اين حال کشورھای ديکتاتور عرب که عموما با غرب، به ويژه با بنياد کنراد آدناور ھمکاری دارند، رھبری 

در « انتشار يافت چ ماه ماربنا بر اظھارات يکی از کارشناسان که در.  عرب را به دست گرفته اندۀسياسی اتحادي

 قطر رھبری را به دست گرفت و در کشمکش سوريه امارات به اتفاق عربستان سعودی ابحران يک سال پيش ليبي

و ]. ١٠[»سکوت اختيار کرده اند«يعنی مصر، سوريه و عراق » ساير وزنه ھای سنگين» «حرف آخر را می زنند

نبيل العربی، دبير «. ای خليج دنيای عرب را به دنبال خويش می کشندکار به جائی رسيده است که اکنون ديکتاتورھ

از «. » اساس معامله ای که قطر در آن شرکت داشت بدين مقام رسيده ب٢٠١١ عرب، در ماه مه ۀکل فعلی جامع

او به ھمکاری نزديک با قطر و عربستان سعودی پرداخت و اکنون نيز ديکتاتورھای خليج در » ھمان روز اول

 به ويژه بدين خاطر –قعيتی قرار دارند که مقاصد سياسی خويش را توسط ھمين سازمان پوششی به تحقق رسانند مو

بدين ترتيب آنھا قادر خواھند بود . ی اکثريت اتخاذ می گرددأ اساس ره عرب سالھاست که تصميمات بۀکه در اتحادي

به .  به خوبی توسعه دھند– از جمله در سوريه – مکان ھائی که اتحاديه عرب فعال است ۀنفوذ خويش را در ھم

  .» خواھند نمودءآتی عربستان سعودی و قطر نقش اساسی را ايفاۀ در سوري« يکی از مخالفان رژيم سوريه ۀگفت

  

  مواظبت از روابط

اده  اروپا با ديکتاتورھای خليج که نفوذ خويش را در جھان عرب گسترش دۀبه منظور تعميق روابط المان و اتحادي

 ءاين پروژه در ابتدا.  تازه ای را آغاز نموده اندۀاند به تازگی بنياد کنراد آدناور به اتفاق سازمان ھای ديگر پروژ

برای دوسال به کار افتاده است، از جانب کميسيون اتحاديه اروپا تأمين مالی گشته و در خدمت گسترش روابط 

ی کشورھای خليج در بنياد کنراد آدناور اظھار نموده ئمنطقه ۀ وژبه گونه ای که رئيس پر. گوناگون سياسی می باشد

 اروپا و شورای ھمکاری خليج ۀ مزبور بر روی ھمکاری ميان اتحاديۀکه پروژ» بر اين باور است«است، وی 

ديپلمات «از جمله » مند مختلف در اين پروژهه به ويژه شرکت نمودن گروه ھای عالق«: خواھد داشت» مثبت«تأثير

 مدنی و نمايندگان شرکت ھا، پژوھندگان و رسانه ۀفعاالن جامع«و در کنار آنھا ھمچنين »  و نمايندگان دولت ھاھا

تشديد تماس با کشورھای مرتجع جھان عرب که در حال ]. ١١[» موجب تقويت روابط دوجانبه خواھد گشت(...) ھا 

صوت می گيرد که در کل منطقه نيروھای  می کنند، در زمانی ءحاضر نقش رھبری را در ميان اعراب ايفا

  .اسالمگرا تقويت يافته و توسط ديکتاتورھای خليج مورد حمايت قرار می گيرند

  

 عربی، بحرين، عربستان سعودی، عمان، قطر و ۀاعضای شورای ھمکاری خليج عبارتند از امارات متحد [1]

  .کويت

[2] s. dazu Einflusskampf am Nil (III) 

[3] Über uns; www.kas.de/rpg/de/about 
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[4] s. dazu Feudalinvestoren, Die Ordnung am Golf und Die Qatar-Bahn 

[5] Über uns; www.kas.de/rpg/de/about 

[6] s. auch Militärpartner am Golf (II) und Hegemonialkampf am Golf (II) 

[7] s. dazu Zu Gast bei Freunden und Die kommenden Kräfte 

[8] s. dazu Wichtiger als Menschenrechte und Außer Kontrolle 

[9] "Deutschland beteiligt sich an Propaganda"; Frankfurter Allgemeine Zeitung 

17.07.2012 

[10] Rainer Hermann: Mitschwimmen im Golfstaatenstrom; www.faz.net 08.03.2012 

[11] EU-Projekt in Rom gestartet; www.kas.de 21.06.2012 
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